
DIN FERICIRE, EXISTĂ MUZICA 
 
 

 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „V.A. 

Urechia”, insituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, şi Liceul de Arte 
„Dimitrie Cuclin” vă invită vineri, 30 septembrie 2022, ora 1300, la vernisajul expoziţiei 
„Din fericire, există muzica”, pentru a sărbători „Ziua Internaţională a Muzicii”.  

 
Ziua Internaţională a Muzicii este celebrată, în fiecare an, la 01 octombrie şi 

evidenţiază rolul pe care îl are muzica în viaţa oamenilor de pe întreaga planetă. 
Prima Zi Internaţională a Muzicii a fost sărbătorită, de către Consiliul Muzical 
Internaţional al UNESCO (International Music Council), la 01 octombrie 1975, potrivit 
rezoluţiei adoptate în anul 1973, la cea de-a 15-a Adunare Generală, de la 
Lausanne.  

 
Expoziţia temporară „Din fericire, există muzica” organizată de muzeograf dr. 

Valentin Bodea aduce în atenţia publicului bunuri culturale din secolele XIX – XX 
precum: instrumente muzicale (caval, tamburica/tamburitza, clarinet), partituri 
semnate de compozitorii Iosif Ivanovici, Dimitrie Cuclin, Valentin Gheorghiu, discuri 
pentru patefon sau pick-up imprimate de tenorii Enrico Caruso, Nae Leonard, de 
pianistul Radu Lupu, afişe de spectacol şi fotografii cu tenorul Gogu Ştefănescu. 

 
La vernisajul expoziţiei „Din fericire, există muzica”, cinci elevi care 

studiază la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi ne vor oferi „live”  
plăcerea de a asculta partituri semnate de Ciprian Porumbescu, J.S. Bach, 
Nielsen sau Chopin.  Rareş Căldăraru, clasa a X-a A, prof. îndrumător Marian 
Sava, prof. corepetitor Georgiana Diaconescu, Andreea Bălan, clasa a X-a A, 
prof. îndrumător Anişoara Negură, prof. corepetitor Georgiana Diaconescu, 
Alexia Necula, clasa a XI-a A, prof. îndrumător Octavian Grigoraş, Ştefan 
Holiartoc, clasa a X-a A, prof. îndrumător Victor Ţigănuşi, prof. corepetitor  
Emil Răileanu şi Ştefan Gheoghiu, clasa a XI-a A, prof. îndrumător Gheorghe 
Constantinescu, prof. corepetitor Georgiana Diaconescu sunt cei care vor 
aduce bucuria muzicii la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

 
Aşadar, vă asteptăm vineri, 30.09.2022, ora 1300, la secţia „Lapidarium”, 

strada maior Iancu Fotea, nr. 2 bis, vizavi de Biserica Greacă, să descoperiţi că „Din 
fericire, există muzica”. Expoziţia va rămâne deschisă până pe 4 noiembrie 2022. 
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